
Temeljem članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10 i 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18.), Županijska skupština 

Dubrovačko - neretvanske županije na_____sjednici održanoj _______2020. godine, donijela je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-

neretvanske županije za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2019. godinu koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije. 

 

KLASA: 620-01/20-01/01 

URBROJ: 2117/1-4-20- 

Dubrovnik,_______ 2020. godine     

 

         Predsjednica  

                                     Županijske skupštine 

                                                                                                   dr.sc. Vilma Kosović, dr. med 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, 20000 Dubrovnik, Branitelja 

Dubrovnika 41, 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. „Službeni glasnik dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje 

4. Županijska skupština, ovdje 

5. Pismohrana. 



OBRAZLOŽENJE 

 

Zakonom o tehničkoj kulturi (''Narodne novine'', broj: 76/93, 11/94 i 38/09) određena je 

obveza Dubrovačko – neretvanske županije da usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi 

ravnomjernijeg razvitka tehničke kulture općina i gradova na njenom području i županije kao cjeline. 

Navedenim Zakonom određeno je i da županije donose Program javnih potreba u tehničkoj 

kulturi te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz proračuna, stoga dostavljamo Skupštini 

Dubrovačko – neretvanske županije na razmatranje i prihvaćanje Izvješće o radu i utrošku sredstava 

Zajednice tehničke kulture Dubrovačko – neretvanske županije za 2019. godinu. 

















































                     
            REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA 

    Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

KLASA:630-01/20-01/01 

URBROJ:2117/1-10/1-20-04 

Dubrovnik, 26. veljače 2020. godine. 

 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKA 

             ŽUPANIJA 

          n/p župana Nikole Dobroslavića 

                  - ovdje  - 

 

PREDMET: Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko - neretvanske 

županije za 2019. godinu 

                    - dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o tehničkoj kulturi (''Narodne novine'', broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članci 

22. i 35 Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske 

županije", broj 7/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18.) 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

IZVJESTITELJ: Zajednica tehničke kulure Dubrovačko-neretvanske županije 

U prilogu Vam dostavljamo Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko - neretvanske županije za 2019. godinu. Molimo Vas da isti razmotrite i proslijedite 

Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

S poštovanjem, 

  Pročelnica 

Jelena Dadić 

 

Prilozi:  

1. Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije 

za 2019.godinu, 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu, 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje, 

3. Pismohrana. 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst i 6/18), Župan Dubrovačko - 

neretvanske županije donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Utvrđuje se Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2019. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje. 

 

KLASA: 630-01/20-01/01 

URBROJ: 2117/1-01-20-05 

Dubrovnik, 26. veljače 2020. godine     

 

 

         Župan 

           Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Pismohrana. 
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